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PROGRAM DE SFINTELE PAŞTI 2016 
 

Joi 28 aprilie – Joia Mare 
9.30 – Utrenia, Sf. Liturghie 

7 p.m. – Denia celor 12 Evanghelii 
   

           Vineri 29 aprilie – Vinerea Mare 
              7 p.m. – Denia Prohodului Domnului 

 

Sâmbătă 30 aprilie  
         8.30 – 10.30 – Mărturisire, Împărtășire 

 
                                                      Duminică 1 mai - ÎNVIEREA DOMNULUI 

 

                                   12.00 a.m. – Slujba Învierii 
                                   1.00 a.m. – Sfinţirea şi împărţirea Paştilor  

                                    3.30 a.m. – Sfinţirea coşurilor 
                                    1.30 p.m. – Vecernia Sf. Paşti 

 
                                            Luni 2 mai – A doua zi de Paşti 

                                         10.00 a.m. – Sf. Liturghie 
 
 

    Duminică 8 mai 
 

HRAMUL BISERICII & MOTHERS DAY 
Vizita I.P.S. Arhiepiscop NICOLAE în Parohie 

10.30 - Sf. Liturghie Arhierească 
12.30 – Serbare și Masă Festivă la Casa Română 

 
Vă aşteptăm să participaţi împreună cu familiile şi prietenii dumneavoastră! 

 
PASTORALĂ LA PRAZNICUL ÎNVIERII DOMNULUI 2016 

† NICOLAE 
din mila lui Dumnezeu 

Arhiepiscop al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române din cele două Americi 
Iubitului cler şi dreptmăritorilor creştini, pace şi bucurie sfântă de la Hristos Domnul cel Înviat, 

iar de la noi arhierească binecuvântare. 

Intrați toți întru bucuria Domnului nostru... Masa este plină, ospătați-vă toți... gustați toți din ospățul 
credinței!           (Sf. Ioan Gură de Aur, Cuvânt de învățătură la Învierea Domnului) 

 
Prea Cucernici Părinţi, Iubiţi Credincioşi, 

Hristos a înviat! 
Ziua Învierii ne oferă din nou bucuria să ne vestim unii altora că viaţa noastră nu se încheie pe 

acest pământ, ci vom învia și vom petrece cu Hristos și noi cei ce credem în Învierea Lui. Am încheiat 
șapte săptămâni de strădanie duhovnicească pentru a ne ”curăți simțirile” și a intra la ospățul duhovnicesc 
al praznicului Învierii, acum se cuvine să ne aplecăm asupra înțelesurilor Învierii Domnului. 

Despre ce ospăț ne vorbește oare Sf. Ioan Gură de Aur în Cuvântul său? Care să fie legătura 
dintre Învierea Domnului și ”ospățul credinței”? Semnificația ospățului, a sărbătorii ca și eveniment 



deosebit în familie sau lume, ne este descoperită de Sf. Scriptură. Astfel, patriarhul Avraam i-a ospătat pe 
cei trei tineri la stejarul Mamvri, dar prin ei i s-a descoperit Sf. Treime și a aflat că va deveni părintele 
poporului ales (Facere 8). Hristos Domnul a participat la ospățul de nuntă din Cana Galileii, dar acolo a 
săvârșit prima Sa minune și a binecuvântat taina nunții (Ioan 2, 1-11). Poftit la masă în casa Martei și 
Mariei, surorile lui Lazăr, Hristos le vorbește despre ”partea cea bună” a slujirii lui Dumnezeu (Luca 10, 38-
42). Tot în acea casă a primit ofranda de mir a femeii păcătoase vestind mai înainte propria Sa așezare în 
mormânt (Ioan 12, 1-8). A dorit să intre în casa lui Zaheu vameșul, dar nu pentru mâncare și băutură, ci 
pentru a-i vesti mântuirea (Luca 19, 1-10). Dacă fariseii îl învinuiau că stă la masă cu vameșii și cu 
păcătoșii, Hristos o făcea pentru a le arăta că vindecarea sufletului se împlinește prin bucuria comuniunii 
omului cu Dumnezeu.  

Înainte de Patima Sa, Hristos dorește ”să mănânce Paștile” împreună cu ucenicii Săi. Paștile 
iudeilor era cu adevărat un ospăț în amintirea eliberării evreilor din robia egipteană, cină la care membrii 
familiei se ospătau din mielul pascal pregătit după un ritual special. La Cina cea de Taină, ospățul cel de 
pe urmă al ucenicilor cu Învățătorul lor, Hristos vorbește de desăvârșirea Cinei: ”Cu dor am dorit să 
mănânc acest Paști cu voi mai înainte de patima Mea. Căci zic vouă că de acum nu-l voi mai mânca, 
până când nu va fi desăvârșit în Împărăția lui Dumnezeu” (Luca 22, 15-16). Este Cina cea tainică la care 
Hristos Însuși este Mielul de jertfă: ”Pe când mâncau ei, Iisus, luând pâine și binecuvântând, a frânt și, 
dând ucenicilor a zis: Luați, mâncați, acesta este Trupul Meu. Și luând paharul și mulțumind, le-a dat 
zicând: Beți dintru acesta toți, că acesta este Sângele Meu, al Legii celei noi, care pentru mulți se varsă 
spre iertarea păcatelor” (Matei 26, 26-28). Pâinea și vinul, reale ca hrană, devin acum, în mâinile lui 
Hristos, o realitate duhovnicească, Trupul și Sângele Lui care vor fi oferite pe Cruce spre iertarea 
păcatelor omenirii și împăcarea cu Dumnezeu. Știm că acesta este momentul instituirii Sf. Euharistii prin 
porunca Mântuitorului ”aceasta să o faceți întru pomenirea Mea” (Luca 22, 19). Descoperim acum sensul 
deplin al ospățului prefigurat în momentele amintite. Comuniunea din jurul mesei este folosită de 
Dumnezeu pentru a se descoperi, în dragostea, bunătatea și bogăția Sa. Dar la Cina cea de taină acestea 
se desăvârșesc prin oferirea Trupului și Sângelui Domnului spre mâncare și băutură. Cel ce s-a descoperit 
lui Avraam la stejarul Mamvri se oferă acum spre hrană, dar nu materială, trecătoare, ci duhovnicească, 
spre veșnicie. Vorbind despre ospăț mergem cu gândul la o masă îmbelșugată. Jertfa pe Cruce a 
Mântuitorului și Învierea Sa oferă un înțeles adânc acestui belșug, căci Dumnezeu se oferă chiar pe Sine 
Însuși omului, ca mâncare și băutură pentru veșnicie. Căci ceea ce mâncăm și bem în Sf. Împărtășanie 
sunt Trupul și Sângele Mântuitorului, cel oferit pe Cruce și apoi Înviat, transfigurat, pătruns de puterea 
dumnezeirii. Acest Trup ne este hrană pentru veșnicie.  

Dacă revenim la Cuvântul Sf. Ioan Gură de Aur mai putem descoperi un sens al ospățului la care 
suntem invitați: ”Masa este plină, ospătați-vă toți. Vițelul este mult, nimeni să nu iasă flămând. Gustați toți 
din ospățul credinței; împărtășiți-vă toți din bogăția bunătății. Să nu se plângă nimeni de lipsă, căci s-a 
arătat Împărăția cea de obște.” Ospățul de care vorbește Sf. Ioan este Împărația cerurilor, Împărăția cea 
veșnică, descoperirea ei pe pământ prin Învierea Domnului. În parabolele Sale Hristos vorbește despre 
această Împărăție folosind cuvintele ”nunta fiului de împărat” sau ”cina cea mare”: ”Asemănatu-s-a 
Împărația cerurilor cu un împărat care i-a făcut nuntă fiului său. Și i-a poftit pe oaspeți zicând: Iată, am 
pregătit ospățul meu; juncii mei și cele îngrășate s-au junghiat și toate sunt gata. Veniți la nuntă” (Matei 22, 
2-4). Iar în cartea Apocalipsei se vorbește de ”cina nunții Mielului” (Apoc. 19, 9), descoperindu-ne sensul 
adânc al Împărăției cerurilor. Dacă prin Întrupare și Înviere Împărăția a venit, este Biserica în lume, 
această Împărăție se va desăvârși la sfârșitul veacurilor când vom fi chemați să petrecem întru bucurie cu 
Hristos în Împărația Sa cea veșnică. Dar parabolele vorbesc și de chemarea adresată din timp multor 
invitați și de refuzul unora de a onora invitația pentru diferite motive. Ca și de cel aflat fără haină potrivită și 
izgonit de la nuntă. Dacă nunta este un adevărat ospăț arătând bogăția împăratului, modul cum primim 
invitația și cum ne pregătim pentru nuntă ne descoperă pe noi dornici și pregătiți sau dimpotrivă nevrednici 
de bucuria Tatălui ceresc. Iar această descoperire se verifică la fiecare Sf. Liturghie care este cina cea 
mare sau nunta fiului de împărat.  

Sf. Ioan Gură de Aur ne încredințează apoi că gustarea din ospăț ne aduce iertare de păcate și 
biruința asupra morții. Hrănindu-ne cu Cel Înviat proclamăm și noi biruința vieții. Și această proclamare ne 



este prilej de nădejde și bucurie. Cu această nădejde și bucurie se cuvine să călătorim prin lumea noastră 
tulburată de războaie și înfricoșată de atentate. Trupul și Sângele lui Hristos cel Înviat devin hrana noastră 
și pot deveni prin noi hrana acestei lumi. Astfel hrăniți putem aduce lumii speranță. La acest praznic slăvit 
vă îndemn să duceți lumii această speranță izvorâtă din Învierea Domnului, din biruința vieții asupra morții. 
Vă îndemn să vă arătați fața luminată de speranță și cuvântul pătruns de credință ca cei ce ați gustat din 
”ospățul credinței”.  

Cu aceste gânduri vă îmbrăţişez în Hristos Domnul Cel Înviat şi vă urez Sărbători fericite cu 
sănătate, pace și bucurii în familii și în parohii!  

 
Al vostru frate întru rugăciune către Dumnezeu,   † NICOLAE  

 

PASTORAL LETTER FOR THE LORD’S RESURRECTION 2016 
† NICOLAE 

by the mercies of God 
Archbishop of the Romanian Orthodox Archdiocese in the Americas 

To our Beloved Clergy and Orthodox Christians, peace and holy joy from Christ the Risen Lord, 
and from us Hierarchical Blessings. 

Let all of you enter into the joy of our Lord... The Table is richly laden.  All of you, fare sumptuously on it; 
enjoy the banquet of faith!          (St. John Chrysostom, Homily on the Lord’s Resurrection) 
 

Most Reverend Fathers,  Beloved Faithful, 
Christ is risen! 

The Day of Resurrection offers us once again the joy of proclaiming to one another that our life 
does not end on this earth, for we who believe in His Resurrection will rise and rejoice with Christ. We 
have finished seven weeks of spiritual struggle to “cleanse our senses” and to enter into the spiritual 
banquet of the Feast of the Resurrection; now it is fitting that we should reflect on the meaning of the 
Lord’s Resurrection. 

What is the banquet of which St. John Chrysostom speaks in his homily? What is the connection 
between the Lord’s Resurrection and “the banquet of faith?” The meaning of the banquet, a celebration 
and special event in a family or in the world, is revealed to us in Holy Scripture. For the Patriarch Abraham 
hosted the three youths at the Oak of Mamvre, and through them the Holy Trinity was revealed to him and 
he learned he would become the father of the chosen people (Gen. 8). Christ participated at the wedding 
banquet in Cana of Galilee, and performed there His first miracle and blessed the Sacrament of Marriage 
(John 2:1-11). Invited to a meal in the home of Martha and Mary, the sisters of Lazarus, Christ spoke of 
“the good part” of serving God (Luke 10:38-42). There he also received the offering of ointment from the 
sinful woman, foretelling His own burial (John 12:1-8). He entered the house of Zacchaeus the Tax 
Collector, not for food and drink, but to proclaim salvation (Luke 19:1-10). If the Pharisees accused Him of 
eating with tax collectors and sinners, Christ did so in order to show them that the healing of the soul is 
fulfilled through the joy of man’s communion with God. 

Before His Passion, Christ desired “to eat this Passover” together with His disciples. The Jewish 
Passover was actually a banquet in memory of the liberation of the Jews from Egyptian bondage, a 
supper at which family members feasted on the Paschal lamb prepared in a special ritual. At the Mystical 
Supper, the final banquet of the disciples with their Teacher, Christ spoke of the fulfillment of the Supper: “I 
have eagerly desired to eat this Passover with you before I suffer. For I tell you, I will not eat it again until it 
finds fulfillment in the kingdom of God” (Luke 22:15-16). At this Mystical Supper, Christ Himself is the 
sacrificial Lamb: “While they were eating, Jesus took bread, and when He had given thanks, He broke it 
and gave it to His disciples, saying, ‘Take and eat; this is my body.’ Then He took a cup, and when He had 
given thanks, He gave it to them, saying, ‘Drink from it, all of you. This is my blood of the new covenant, 
which is poured out for many for the forgiveness of sins’” (Matt. 26:26-28). In the hands of Christ, the 
bread and the wine, as real food, now became a spiritual reality, His Body and Blood which would be 



offered on the Cross for the forgiveness of the sins of mankind and reconciliation with God. We know that 
this is the moment of the institution of the Holy Eucharist through the Savior’s commandment, “Do this in 
remembrance of Me” (Luke 22:19). We now discover the full meaning of the banquet prefigured in the 
above mentioned moments. The communion around the table is used by God to reveal Himself in His 
love, goodness, and riches. At the Mystical Supper these are fulfilled through the offering of the Lord’s 
Body and Blood as food and drink. The One Who revealed Himself to Abraham at the Oak of Mamre now 
is offered as nourishment, not material and passing, but spiritual, unto eternity. When we talk about a 
banquet we think of a richly laden table. The Savior’s Sacrifice on the Cross and His Resurrection offer us 
a profound image of this richness, for God offers Himself to man as food and drink for eternity. For what 
we eat and drink in Holy Communion are the Body and Blood of the Savior, the One offered on the Cross 
and then risen, transfigured, full of the power of divinity. This Body is our nourishment for eternity. 

Coming back to St. John Chrysostom’s Homily, we can find yet another meaning of the banquet to 
which we are invited: “The Table is richly laden. All of you, fare sumptuously on it. The calf is a fatted one; 
let no one go away hungry. All of you, enjoy the banquet of faith.  All of you, enjoy the riches of His 
goodness. Let no one grieve of poverty; for the universal Kingdom has been revealed.” The banquet of 
which St. John speaks is the Kingdom of Heaven, the eternal Kingdom, and its revelation on earth through 
the Lord’s Resurrection. In His parables, Christ speaks of this Kingdom using words like “the wedding of 
the King’s son” or “the great supper.” “The kingdom of heaven is like a king who prepared a wedding 
banquet for his son….” He invited his guests, saying, “...I have prepared my dinner: My oxen and fattened 
cattle have been butchered, and everything is ready. Come to the wedding banquet” (Mat. 22:2-4). And 
the book of Revelation speaks of “the wedding supper of the Lamb” (Rev. 19:9), revealing to us the 
profound meaning of the Kingdom of heaven. For if through the Incarnation and Resurrection the Kingdom 
has come, and the Church is in the world, this Kingdom will be fulfilled at the end of the ages when we are 
called to rejoice with Christ in His eternal Kingdom. But the parables also speak of many who had been 
invited and yet refused the invitation for various reasons. And of one found without appropriate garments, 
who was thrown out of the banquet hall. If the wedding is a true banquet, revealing the riches of the king, 
then the way we receive the invitation and prepare ourselves for it reveals us to be either desirous and 
prepared or, rather, unworthy of the joy of the Heavenly Father. This is revealed at each Divine Liturgy, 
which is the great supper or wedding of the King’s Son.  

St. John Chrysostom then assures us that partaking of the banquet brings us forgiveness of sins 
and victory over death. Nourishing ourselves on the Risen One, we too proclaim the victory of life. And this 
proclamation is a cause of hope and joy. It is fitting that with this hope and joy we travel through our world, 
troubled as it is by wars and fearful of terrorist plots. The Body and Blood of the Risen Christ has become 
our food, and through us can become the food of this world. Thus nourished, we can bring hope to the 
world. At this glorious feast I encourage you to bring to the world this hope that springs from the Lord’s 
Resurrection, from the victory of life over death. I urge you to show your face illumined by hope and your 
conversation filled with faith, as those who have tasted “the banquet of faith.” 

With these thoughts, I embrace you in Christ the Risen Lord and wish you a Happy Feast, with 
health, peace, and joy in your families and parishes! 

Your brother in prayer to God,  † NICOLAE  
                                                                                  Chicago, the Feast of the Lord’s Resurrection, 2016 
 

   BOTEZURI                       

    Au pășit în comunitatea creștin-ortodoxă din parohia noastră copiii:  
CARSON ANTHONY, născut la 28 iunie 2015, având nasă pe Jamie Ashford,  
GABRIEL WEAVER, născut la 21 octombrie 2015, nas Alexandru Mustătea 
CHARLIE  IANOS, născută la 29 iunie 2015, având nasă pe Stephanie Ianos, 
CRUZ FLORIN COTIGA, n. 26 noiembrie 2015, nasi Ovidiu & Candice Cotiga 
MARCUS HYACINTH, născut la 26 noiembrie 2015, nasă Regina Delsordo. 
Tatăl Ceresc Să-i crească mari si sănătosi! 
 

                  www.biserica.ca 


